PARAISTEN KAUPUNKI

VAMMAISNEUVOSTO

Aika: Tiistai 6,2.2018 klo 11.00-13.00
Paikka : Skanssi, kaupungintalo
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00.
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Kokouksen laillisuus ja koolle kutsuminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksija päätösvaltaiseksi.
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Vammaisneuvosto
Neuvosto koostuu seuraavista jäsenistä: puheenjohtaja Christian Andersson, varapuheenjohtaja
Marianna Stolzmann, Bo Lagerroos, Ulla Ahlstrand, Frej Lindroos, Annemaj Robertsson, yvonne
Henriksson, Regina Lindman-Korpi, Harold Henriksson, Patricia Nyström ja Ahti Lindberg.
Neuvoston sihteerinä toimii Åsa Knuts.
Neuvoston tehtävät:
1. Tehdä aloitteita toimenpiteiksi, jotka vaikuttavat kunnan eri toimialojen toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden
hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
2. Toimia asiantuntijaelimenä vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa ja antaa lausuntoja

kaupungin muille toimielimille. Neuvostoa on kuultava vammaisten henkilöiden kannalta
erityisen merkittävissä asioissa ennen asioiden etenemistä päätöksentekovaiheeseen.

Kokousten lukumäärä
Tänä vuonna on suunniteltu pidettävän kuusi kokousta.

Palkkiot ja korvaukset
80 euroa sellaista kokousta kohden, josta on pidetty pöytäkirjaa. Jos kokous kestää yli kolme
tuntia, peruspalkkiota korotetaan 50 prosentilla. Jos jäsenen yksisuuntainen matka kestää yli1",5
tuntia, peruspalkkiota korotetaan 50 prosentilla. Vuonna 201-8 kilometrikorvaus on 42
senttiä/km ja mukana seuraavasta henkilöstä lisäksi+3 senttiä/km.
Kokouskutsu
Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse lukuun ottamatta yhtä jäsentä, jolle se lähetetään
postitse.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Puheenjohtaja ja sihteeri tarkastavat pöytäkirjat seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja lähetetään
jäsenille läpi käytäväksi seuraavan kokouskutsun yhteydessä.
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Neuvoston toiminta vuonna 2018
Yhteinen kokous va nh usneuvoston ka nssa ehdotetaa n pidettävä n syksyl lä.
Paraisten keskustassa tehdään kiertokäyntivammaisten esteettömyysasioiden tarkastamiseksi.
Tiedotta mista rkoituksessa pöytäkirjat ju lka istaa n netissä ja lä hetetää n tiedoksi
va n h usneuvostolle.
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Paraisten kaupungin strategia 2018-2022
Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupungin strategiasta lausuntoa kaupungin eritoimielimiltä.
Puheenjohtaja kirjoittaa lausunnon kokouksessa keskustellun pohjalta:
Neuvosto toivoo, että jatkokehittämistyössä huomioidaan seuraavat seikat:
-Kaupungin kaikkia asukkaita on kohdeltava tasavertaisesti. Myös ihmisillä, joilla on
erityistarpeita, tulee olla yhtäläiset ja tasavertaiset mahdollisuudet yhteiskunnassa.
- Myös ihmisten, joilla on erityistarpeita, on päästävä taajemman asumisen piiriin. Taajamissa
tulee olla asuntoja, jotka on nimenomaisesti suunniteltu henkilöille, joilla on jonkintyyppisiä
toim inta rajoitteita.
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Muut asiat
- Vammaisneuvosto on saanut Turun seudun vammaisjärjestöt TVJ:ltä kutsun maanantaina 26,2.

klo 17.30 Turussa, osoitteessa Ursininkatu 11, pidettävään kokoukseen, Kokouksessa
keskustellaan vammaisneuvostojen yhteistyön lisäämisestä sekä ajankohtaisista asioista, kuten
sotesta. Kaksi neuvoston jäsentä osallistuu kokoukseen. Sihteeri hoitaa jäsenten
ilmoitta utum isen,
- Valtakunnalliset vanhus- ja vammaisjärjestöt ovat lähettäneet vanhus- ja vammaisneuvostoille

kyselyn niiden toivomasta koulutuksesta. Kyselyssä tiedustellaan neuvoston jäsenten
koulutustarpeita liittyen rakennetun ympäristön ja palveluiden saavutettavuuteen ja

esteettömyyteen sekä viestinnän saavutettavuuteen. Sihteeri ilmoittaa neuvoston toiveet
järjestöille,
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Seuraava kokous pidetään torstaina 22.3.k|o 12.00 kaupungintalon Skanssissa,

Parainen 6.2.2018
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Äsa Knuts

puheenjohtaja

sihteeri

